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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Kaai uit Giessenburg 
voor. De schriftlezing is Jeremia 20 waarbij vers 7 cen-
traal zal staan in de verkondiging. De avonddienst wordt 
geleid door ds. M. Dubbelman. We lezen deze dienst  
Exodus 17:1-7. Het volk is in de woestijn en heeft geen 
water. De dorst en hitte is enorm en het volk vraagt zich 
af: “waar is God?”. Het is mogelijk een herkenbare vraag 
ook voor ons. Juist als het leven zwaar of moeilijk is. 
Waar is God en waarom grijpt Hij niet in, juist als alles 
tegenzit? 

Collecten 
1. Diaconie (Dabarwerk “De Put”) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte.         

  Agenda  
05-07 Ophalen oud papier 
    ,,     Thuiskomst Chadashgroep  
06-07 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
    ,,     Zomerconcert KiKa, 19.30 uur Kerk 
 

  Meeleven 
* Donderdag 4 juli zal dhr. Arie-Jaap de Kok (Parallelweg 
136, 3371 GG) een operatie ondergaan vanwege een 
lies- en navelbreuk. We bidden dat alles goed mag ver-
lopen en om een voorspoedig herstel. Dat de Heere nabij 
mag zijn en Zijn zegen geeft. 
* Dhr. W. van Eck (van Hardenbroekstraat 22, 3381 CC)  
zal maandag 1 juli een hartkatheterisatie ondergaan. 
We bidden om Gods zegen en nabijheid.  

Doopdienst 
Volgende week zondag 7 juli hopen we Lieze Meerkerk 
te dopen. Zij is de dochter van Jan en Anne-Marie Meer-
kerk (Giessenlaan 82, 3381 AM). 
 
 
 
 

Kinderlied -  Zingen maakt blij 
Refrein: Zing, zing, zingen maakt blij 
Zingen van Jezus, vrolijk en blij 
Zing, zing, zingen maakt blij 
Zingen van Jezus, vrolijk en blij  
 

God is zo goed voor jou en voor mij 
pieker dus niet, wees dankbaar en blij. 
God heeft je lief en daarom zegt Hij 
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij 
 

Refrein: Zing, zing, zingen maakt blij… 
 

Ben je alleen en heb je verdriet, 
lijkt het soms net of niemand je ziet 
kijk dan omhoog, de hemel is blauw 
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou? 
 

Refrein: Zing, zing, zingen maakt blij… 
 

Zing maar in huis, op school en op straat 
en je zult zien hoe goed alles gaat. 
Wees maar niet bang, want Jezus belooft 
Ik ben bij jou als jij maar gelooft. 
 

Refrein: Zing, zing, zingen maakt blij… 
 

Meeleven 
*In eerste instantie zou afgelopen dinsdag mw. Zwan-
nie Kortlever-van Beuzekom (van Delftstraat 6, 3381 
BH) geopereerd worden aan haar voet. De operatie is 
echter uitgesteld omdat haar man, dhr. Jaap Kortlever, 
de dag daarvoor moest worden opgenomen i.v.m. pro-
blemen aan zijn hart. Na onderzoek in het Beatrix-
ziekenhuis te Gorinchem, heeft hij afgelopen donderdag 
een hartoperatie ondergaan in het Amphia Ziekenhuis te 
Breda. We zijn dankbaar dat de operatie goed is ver-
lopen. De komende dagen zal hij nog in het ziekenhuis 
moeten verblijven (mogelijk dat hij van Breda overge-
bracht wordt naar Gorinchem). In de dienst zullen we 
danken voor de geslaagde operatie en bidden om Gods 
zegen over het herstel. 
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Lied avonddienst – De rivier (Opw 642) 
1. Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
  

2. Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
  

Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
  

3. Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet Mij hier". 
 

Refrein: Here Jezus, neem mijn leven… 
 

Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 
© 2004 Integrity's Hosanna! Music / Small Stone Media 

  Vrouwenbijbelstudie 
Om te noteren: De startmorgen zal zijn op donderdag 19 
september. Met behulp van het 
boekje ‘Elisa – Dichter bij God’ van 
ds. W.J. Dekker (€ 9,99) gaan we 
het komende seizoen de geschie-
denissen van de profeet Elisa be-
studeren en bespreken. Diegenen 
die interesse hebben en/of van 
plan zijn om te komen, kunnen het 
boekje t/m vrijdag 5 juli bestellen 
bij Frida door een berichtje te stu-
ren naar: Frida.Bogerd@gmail.com.  
Het boekje wordt dan bij je thuisbezorgd. Een hartelijke 
groet, de stuurgroepleden. 
 
 
 
 

Bij de preek - avonddienst 
Exodus 17 Water uit de rots 
 

 
 

Exodus 17: 6 Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de 
Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal 
water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes 
deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. 
 

1 Corinthiërs 10: 1 Broeders en zusters, ik wil graag dat 
u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk 
werden beschermd en allemaal door de zee trokken, 2 
dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen 
in de wolk en in de zee. 3 En ze aten allemaal hetzelfde 
geestelijke voedsel 4 en dronken allemaal dezelfde 
geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die 
hen volgde – en die rots was Christus. 
 

Openbaring 21: 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is 
voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het 
einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron 
met water dat leven geeft. 
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